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Vorig jaar werd me voor het eerst in mijn leven gevraagd, door Diana de Kreij (Anaïd 
Haen), of ik een schrijfwedstrijd wilde jureren. Ik zou samen met Gerard van den 
Akker, Dirk Bontes, Kelly van der Laan, Django Mathijsen, Roselynd Randolph, Ste-
ven Wekdam en Gideon Wille de jury vormen van Fantastels, een wedstrijd voor 
Nederlandstalige verhalen in de verbeeldingsliteratuur: fantasy, horror en science-
fiction, alsmede meng- en tussenvormen daarvan. Aangezien dat genre me na aan 
het hart gaat en ik bijzonder nieuwsgierig was naar wat voor verhalen er zoal mee-
doen aan zo’n wedstrijd, heb ik daar enthousiast ja op gezegd. 
Toen wist ik nog niet hoeveel werk er aan zoiets vast zit! Maar wel leuk werk. In drie 
rondes moest beslist worden welk verhaal het winnende zou worden - en natuurlijk al de andere prijzen die te vergeven wa-
ren. Vol goede moed begon ik aan ronde één en merkte al snel dat niet alles naar mijn smaak was. De moeilijkste taak was om 
bij elk verhaal aan te geven wat er goed en slecht aan was en dan op zo’n wijze dat de schrijver er iets aan heeft. Op zich niets 
nieuws voor mij; uiteindelijk beoordeel ik regelmatig de eerste vijftig pagina’s van een manuscript. Maar daar neem ik uitge-
breid de tijd voor en als ik net zoveel tijd aan deze korte verhalen zou besteden, dan was ik nu nog niet klaar geweest... Dat 
vond ik dus het aller-moeilijkst: kort en bondig zijn, ook wanneer uitgebreid misschien beter was geweest. 
Van de alle inzendingen waren er rond de 25 die ik écht bijzonder goed, leuk of intrigerend vond. De meeste verhalen die in de 
top-10 staan, hoorden tot die verhalen. Maar, om over smaak te spreken: een van de verhalen dit ik erg goed vond, eindigde op 
de 62ste plek. Misschien zegt dat ook iets over de kwaliteit van de inzendingen: er waren simpelweg veel goede verhalen bij. 
Dus als Diana mij er volgend jaar weer bij wil hebben, dan wil ik graag nog eens jureren!  

Rianne Lampers  

Fantastels − En de winnaar is... 
Op 9 april 2016 vond in Amicitia te Krimpen aan de 
Lek de prijsuitreiking van Fantastels 2015 plaats. De 
winnaar van deze zevende editie van de wedstrijd 
was Ben Adriaense met zijn verhaal De aardappelen 
van Clingemans & Co. Een bijzondere titel voor een 
bijzonder verhaal dat je gratis kunt downloaden door 
op de link van het verhaal te klikken. Een aanrader 
voor iedereen die van verhalen in het fantastische 
genre houdt! 

Volgende maand komt er een interview met Ben 
Adriaense in Celtica’s Magazine.  

Wil je de volledige uitslag van Fantastels 2015 zien? 
Die is hier te vinden. 

 
                                                                                            Terug 

Evenementen 
 
7 mei 2016: 
14.00-16.00 uur Signeersessie Bas 
Kock samen met Adrian Stone 
Boekhandel Buitelaar, Breda 
 
14 mei 2016: 
14.00-16.00 uur Signeersessie Bas 
Kock samen met Adrian Stone 
Boekhandel Van Kemenade &  
Hollaers, Breda 
 
28 mei 2016: 
Squeekers, Rotterdam 
Patty van Delft en Jeffrey Debris 
 
4 juni 2016: 
Boekpresentatie "Het Zwarte Kris-
tal" - 't Drieluik, Den Haag 
Patty van Delft en Rianne Lampers 

Ben je nog geen abonnee en wil je op de hoogte blijven? Registreer je dan in Celtica’s Webshop. Je krijgt maandelijks een link naar dit  
Magazine, je krijgt een e-verhaal cadeau en gegarandeerd géén spam! 

Wil je afmelden? Dat doe je door in je account in de Webshop nieuwsbrief uit te zetten. 

http://fantastels.littera.nl/�
http://fantastels.littera.nl/�
https://www.smashwords.com/books/view/630431�
https://www.smashwords.com/books/view/630431�
https://www.smashwords.com/books/view/630431�
http://fantastels.littera.nl/index.php?sub=uitslagarchief�
http://www.libris.nl/librisbuitelaar/�
https://www.libris.nl/vankemenade-hollaers/agenda-1/mei-2016/adrian-stone-signeert-magycker/�
https://www.libris.nl/vankemenade-hollaers/agenda-1/mei-2016/adrian-stone-signeert-magycker/�
http://squeekers.moist.events/lezing-door-nederlandse-auteurs/�
http://www.drieluik.com/�
http://pattyvandelft.com/�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/index.php?route=account/register�
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Patty van Delft, “Het Zwarte Kristal” en Drägan Duma 

 
Begin juni 2016 verschijnt het derde deel van jouw trilogie over Drägan Duma. Dat is toch een beetje afscheid nemen. 
Hoe is het schrijfproces voor dit boek verlopen? 
Het laatste deel vond ik het lastigst om te schrijven. Je werkt toch naar een einde toe en je wilt graag aan de wensen van de 
lezers voldoen zonder je eigen ideeën op te geven. Deel 1 en 2 heb ik eigenlijk vlak na elkaar geschreven. Toen waren er nog 
geen boeken, dus geen lezers en geen druk. Nu zijn er best veel mensen die de serie lezen en dat maakt het allemaal wel heel 
erg spannend!  
Het begin ging erg moeizaam, ik wist waar ik naartoe wilde maar niet echt hoe ik er moest komen. Dat werd dus schrijven, 
doorkrassen, opnieuw schrijven, nieuwe dingen bedenken, nog eens schrijven. Toen de eerste hoofdstukken goed waren, ging 
de rest gemakkelijker. Ik ben zeer tevreden over het resultaat! 
 
Schrijven is creëren. Wat vond je het leukste om vorm te geven? 
De wereld van Drägan Duma. Het is heerlijk om daar te verdwalen! Ook met de draken heb ik veel plezier gehad. 
 
Je hebt een geheel nieuwe wereld bedacht, waar draken een grote rol spelen in het leven van de mensen die daar 
wonen. Je maakt geen gebruik van elfen of dwergen e.d. maar wel draken. Waarom draken? 
Draken zijn mijn persoonlijke favoriet als het om mythische wezens gaat. Ze hebben altijd een deel van mijn leven uitgemaakt. 
Ik vind ze prachtig en geweldig en wilde dat heel graag in mijn boeken overbrengen. Vaak worden draken toch een beetje 
‘slecht’ afgeschilderd. Dat wilde ik anders doen en volgens mij is dat wel gelukt! 
 
Drägan Duma lijkt op de aarde. Zoals gezegd komen er geen fantasywezens voor, op de draken na. Je hebt wel zelf 
planten en dieren bedacht. Kun je hier iets meer over vertellen? 
Drägan Duma lijkt inderdaad veel op onze wereld, maar dan hoe het een paar honderd jaar geleden was. De natuur is nog 
grotendeels ongerept, er is weinig techniek en de mensen leven voornamelijk van wat het land hun te bieden heeft. Omdat het 
tegelijk toch een heel andere wereld is, wilde ik dat benadrukken door de flora en fauna anders te maken dan hier. Al is de 
Bergwolf natuurlijk wel gebaseerd op de wolf die op aarde voorkomt, maar dan veel groter en met manen. Die wilde ik er heel 
graag in hebben omdat de wolf mijn lievelingsdier is. 
 
Nu is de trilogie compleet. Heb je al plannen voor een nieuw verhaal? 
Ik heb zelfs al ideeën voor meerdere verhalen! Al ben ik nog wel aan het twijfelen welke ik als eerste ga uitwerken. Het wor-
den in ieder geval wel weer fantasy verhalen want dat genre vind ik zelf het leukst. Nu eerst maar een weekje vrij en dan 
voorbereiden voor de boekpresentatie van Het Zwarte Kristal op 4 juni! 
 
Wil je bij de boekpresentatie zijn? Meld je aan via het evenement op Facebook of stuur een mail aan celtica@celtica-publishing.nl.  
Kun je er niet bij zijn, maar wil je wel dolgraag het boek gesigneerd hebben, mét het cadeautje dat Patty voor je heeft? Bestel 
Drägan Duma, boek 3 - Het Zwarte Kristal dan alvast en ontvang het direct na de boekpresentatie. 
 Terug 
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Verschijnt binnenkort: Het wormgat, boek 1 - Het bloedverbond 

 
 
Half juni verschijnt Het wormgat, boek 1 - Het bloedverbond. In dit debuut van Iris Fontijn volgt de lezer vier jongeren die 
door een wormgat naar het verleden reizen. Wat begon als een grap, blijkt al snel veel meer dan dat te zijn. Weer terugkomen 
in hun eigen tijd, blijkt niet zo eenvoudig te zijn... 
 
Volgende maand een interview met Iris Fontijn en de maand erop met illustrator Frederick van de Bunt die de prachtige 
omslag voor zijn rekening heeft genomen. 

Terug 
 

Gedicht Ivette Bens: Lamento 

 
 

Terug 

http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Het_wormgat_boek_1_Het_bloedverbond�
http://frederickvandebunt.nl/�
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Verslag van Elfia 
Anderhalve week geleden vond Elfia plaats op het terrein rondom het mooie kasteel Haarzuilens. Elfia is een supergezellig 
evenement dat de aftrap is voor het buitenseizoen. Eindelijk kon iedereen zijn of haar kostuum weer showen en paraderen in 
de kasteeltuinen tussen de gezellige kramen en tenten voor fantastische waren. Het was dit jaar bijna perfect. Bijna, want de 
temperatuur schommelde zo tussen de zes en tien graden Celsius, vooral tijdens de buien. Er viel regen, hagel en zelfs een 
paar vlokjes sneeuw! Gelukkig liet de zon zich tussen de buien door volop zien, waardoor het zelfs af en toe aangenaam was. 
Maar over het algemeen? Man, wat was het koud! 
 

Voor Bas Kock was dit het eerste fantasyevenement waar hij aan 
deelnam én de eerste keer sinds de presentatie van Nachtval dat 
hij zijn boek kon aanprijzen aan potentiële kopers. Hij werd 
daarbij geholpen door steltloopster Tamara, die zich ook tijdens 
de boekpresentatie op STEK had laten zien. Fantasyliefhebbers 
lieten zich meer dan eens overhalen om een exemplaar van Bas 
zijn debuut aan te schaffen, samen met de prachtige, uitvouwba-
re kaart en een aardigheidje. 
 
Jeffrey Debris, schrijver van The Fall of Netherea en Evi F. Ver-
hasselt van De Tranen van Tataneh waren er op zaterdag ook. 
Op zondag kwam Patty van Delft Team Celtica versterken. Naast 
Zij Die Hoort en Bondgentoten & Verraders, de eerste twee 
boeken in de trilogie Drägan Duma, had zij natuurlijk de aan-
kondiging voor boek drie bij zich en wat door haar zelf ontwor-
pen merchandise. 
 

Behalve Team Celtica stond op beide dagen schrijfster Annemiek Steur bij ons met haar geesteskind Jonas Dubelaar. En op 
zondag voegde schrijfster Pen Stewart zich bij ons met haar verhalenbundels en Splintersboekje. Alles bij elkaar was het, 
ondanks de kou, een zeer geslaagd festival. De combinatie met Boekhandel Het Verboden Rijk, met wie Celtica een dubbele 
tent deelde, beviel bovendien uitstekend en is zeker voor herhaling vatbaar. 

Terug 
Nachtval - Absolute TOPPER! - recensie op Bol.com 

Katinks Ik raad dit product aan 
30-39 jaar | Den Haag - 27 april 2016 
 
Ik heb onwijs genoten van dit prachtig geschreven en bijzonder spannend avontuur. Per-
sonages, steden of landschappen worden zo mooi omschreven, een absolute must voor 
iedere boekliefhebber! "Een noordoostenwind blies de praatjes van het plein en de dauw 
uit de wouden dieper de stad in" of "Ze dansten met hun zingende zwaarden alsof ze in 
het theater waren, ze doodden niet, ze schiepen kunst". Need I say more? Zinnen waar ik 
kippenvel van kreeg: "Zij die de duisternis niet bemerken, zullen het licht nooit zoeken" 
en "Wat is vernietiging anders dan een destructieve vorm van creatie". 
 
De verontrustende overeenkomsten tussen het Emperium en de wereld waarin wij nu 
leven is zoals voorspeld inderdaad aanwezig: Oorlog, religie, economische crisis, armoe-
de, vluchtelingen, het zit er allemaal in. Het gaf mij een benauwd en knagend gevoel. Hoe 
zal het aflopen met Jalt en Faya en tevens hoe zal het ons vergaan in onze rare wereld? 
Het confronteerde mij, zette mij aan het denken. Je krijgt veel meer dan alleen een fictief 
verhaal, daarom maakt dit boek zoveel indruk! 
 
De mooie kaart was voor mij erg welkom om goed bij te kunnen houden waar iedereen 

zich op welk moment bevond, tevens maakt dat het verhaal nog levendiger! Je moet goed opletten omdat er een aantal ver-
haallijnen door elkaar lopen. Maar op die manier ga je zelf ook meedenken met de karakters, dat maakt het nog leuker in mijn 
beleving! 
 
Wat personages met zingende zwaarden doen, doet deze auteur met woorden: KUNST! 
 
Pluspunten: Spannend, Grappig, Fantasierijk, Meeslepend verhaal, Goed plot Terug 

https://www.bol.com/nl/p/emperium-1-nachtval/9200000057002735/?suggestionType=featured_product&suggestedFor=nachtva&originalSearchContext=media_all&originalSection=main�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Emperium_Boek_1_Nachtval�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Boeken/Fantasy-sf/The_fall_of_Netherea�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Boeken/Fantasy/De%20Tranen%20van%20Tataneh�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Boeken/Fantasy/Dr%C3%A4gan%20Duma%20-%20boek%201%20-%20Zij%20Die%20Hoort�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Boeken/Fantasy/Dr%C3%A4gan%20Duma%20-%20boek%202%20-%20Bondgenoten%20en%20Verraders�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Boeken/Fantasy/Dr%C3%A4gan%20Duma%20-%20boek%202%20-%20Bondgenoten%20en%20Verraders�
http://jonasdubelaar.nl/�
http://penstewart.com/nl/�
http://verbodenrijk.com/�
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Patty van Delft leest: “Soulmates” van Holly Bourne 

Eens in de zoveel tijd worden er twee mensen gebo-
ren die elkaars perfecte match zijn: Soulmates. Je 
hebt meer kans om door de bliksem te worden ge-
troffen dan je soulmate te vinden. Maar wanneer 
twee soulmates elkaar ontmoeten en verliefd wor-
den, slaat de natuur op hol. 
Wat doe je als het - letterlijk - wereldschokkend uit-
pakt om je soulmate tegen het lijf te lopen? 
 
Dit boek stond al een tijd hoog op mijn lijstje. Het is 
een op zichzelf staand verhaal en heeft lekker veel 
bladzijden. Ook de cover vind ik erg mooi.  
In het boek leef je mee met Poppy, een zeventienjarig 
meisje dat haar leven vreselijk cliché vindt. Tot ze Noah ontmoet, die haar wereld op zijn 
kop zet. Liefde op het eerste gezicht ... maar dan anders.  
Poppy voelt zich vreemd wanneer ze bij hem in de buurt is en ook de natuur om haar heen 
reageert op hun samenzijn. Is het nu wel of niet de bedoeling dat ze bij elkaar zijn? 
 
Ik had moeite om in het verhaal te komen, Poppy is het schoolvoorbeeld van een verveel-
de tiener en ik kon me niet in haar verplaatsen. 

Ook de liefde tussen haar en Noah komt op mij onecht over. Liefde op het eerste gezicht, prima, maar ik had liever gezien dat 
het een beetje zou opbloeien na die eerste ontmoeting. 
De schrijfstijl maakt een hoop goed, het boek leest lekker weg. Maar het verhaal zelf vind ik matig. Het is vrij voorspelbaar en 
de karakters kwamen niet echt tot leven voor mijn gevoel. 
Jammer, ik had hier zeker meer van verwacht. 

Terug 
 

Jeffrey Debris praat met boekenblogger Conny Schelvis-Mens 
Hi Conny, allereerst welkom! Op Twitter staat bij je profiel dat je verslaafd bent aan boeken. Dat komt goed uit, want 
ik interview immers boekenbloggers! Kun je naast je verslaving aan boeken nog iets meer vertellen over jezelf?  

Inderdaad erg verslaafd, zou mijn niet-lezende echtgenoot zuch-
tend zeggen… Naast het lezen van gemiddeld 25 boeken per 
maand schrijf ik recensies voor 
Boekenbijlage en mijn blog, heb 
mijn huishouden en werk. Ik ben 
halverwege mijn opleiding tot ver-
zorgende VIG-3 waarvoor ik ook af 
en toe de studieboeken in moet 
duiken (toch weer lezen). Ik ga 
hiervoor één dag per week naar 
school en werk daarnaast zo’n 24 
uur per week in de ouderenzorg, 
wat ik erg leuk vind om te doen.  
Verder wandel en fiets ik graag en 
bezoek ik met plezier musea maar 
dat schiet er wel eens bij in. Altijd 
tijd tekort…  

 
Zo te zien aan je to-be-read pile update van april heb je nog een flinke stapel boeken liggen, maar je leest ook veel en 
in verschillende genres. Wat is je favoriete genre? 
Mijn TBR-Pile is nu rond de 250 exemplaren. Waarbij de recensie-exemplaren voorrang krijgen. Dat is wel eens jammer want 
zo blijven er toch boeken liggen die ik wel heel graag eens een keer wil lezen. Ik heb in mijn vakantie aardig bij kunnen lezen 
en mij voorgenomen eens een gat te gaan slaan in mijn TBR-Pile. Maar ja er komen steeds weer zulke mooie titels uit… Op het 
moment lees ik het liefst historische romans (en dan liefst rond de middeleeuwen) en fantasy.  

 
  

http://pattyvandelft.com/�
https://www.bol.com/nl/p/soulmates/9200000015016172/�
http://jeffreydebris.com/�
https://conniesboekkies.wordpress.com/�
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Altijd een lastige vraag, maar heb je ook een favoriet boek, of serie? 
Die vraag zou ik wel willen skippen… Ik heb wel een aantal titels die ik zeker aan zou raden. Zo is er het boek van Sjef van 
Bommel Ik ben niet kwijt, over een man die zijn vriend met dementie verzorgt. Ik lees veel boeken over dit onderwerp, ook 
vanwege mijn werk gaat mijn interesse hiernaar uit. Qua fantasy heb ik jaren geleden mijn hart verloren aan Mervyn Peakes 
trilogie Gormenghast en  Clive Barker kan ik ook waarderen. Recenter, in 2015, heb ik De dochter van de Toragh gelezen 
van Tisa Pescar en dat vind ik ook een aanrader.   
 
Vorig jaar was Drägan Duma – Bondgenoten en Verraders je favoriete boek (eigenlijk Femkes boek, je dochter?). Zelf 
was je net zo enthousiast over de boeken van de serie. Heb je ook andere boeken van Celtica gelezen, of staan die nog 
op een wensenlijst? 
Femke is mijn dochter, inmiddels 13 en net zo’n boekverslaafde 
als haar moeder. Nu ze op het gymnasium is gestart heeft ze 
minder leestijd, waar ze soms wel eens van baalt. Wij kwamen 
Patty van Delft vorig jaar tegen op Castlefest en namen beide 
delen mee van Drägan Duma op zaterdag, om een dag later te 
vragen wanneer deel drie kwam want ze waren al verslonden 
door Femke.  Besmet door haar enthousiasme ben ik ze ook 
gaan lezen en vond ze ook super. Draken zijn bij ons toch wel 
favoriet.  
Een heel ander boek van Celtica dat ik heb gelezen, is Bink van 
Nathalie Kokke; lees hier mijn recensie. Op mijn TBR-Pile liggen 
De Tranen van Tataneh van Evi F. Verhasselt en De vriend 
van de koning van Rianne Lampers.  
Mijn wensenlijst is bijna net zo lang als mijn TBR-Pile maar Het 
grote ontwaken van Marian Kramer en Nachtval van Bas Kock 
komen vast nog op mijn boekenplank. Daar ben ik erg nieuws-
gierig naar.  
 
Hoe lang bestaat je blog al en hoe kwam je op het idee om er een te starten? 
Twee jaar terug kwam ik op Twitter een bericht tegen van Boekenbijlage die jonge recensenten zocht. Ik beantwoordde bru-
taal dat je zo oud bent als je je voelt en er werd mij gevraagd of ik een recensie wilde toesturen. Ik vind dit erg leuk om te doen 
maar niet elk boek is geschikt voor Boekenbijlage. Het liefst plaatsen ze recensies van pas uitgekomen boeken en sommige 
genres worden niet veel bekeken door de lezers van Boekenbijlage. Het leek mij toen leuk een blog te starten om daar recen-
sies op te zetten van wat oudere titels of titels die ik toch wilde delen met andere lezers. Ook leek het mij leuk om bijvoorbeeld 
een bezoek aan een boekpresentatie en andere boek gerelateerde zaken op mijn blog te gaan zetten. Op zich al een uitdaging, 
want ik ben zo niet handig met computers….  

 
Wat maakt jouw blog uniek? 
Ik weet niet of mijn blog uniek is. Ik denk niet dat ik er enorm uitspring. Ook omdat ik een gratis Wordpress-account heb is de 
lay-out niet uniek. Wel probeer ik door mijn boekenkeuze en mijn onderwerpen er een persoonlijk tintje aan te geven. Verder 
heeft mijn dochter Femke een eigen hoekje waar ze haar recensies of boekendingen kwijt kan. Dat is wel uniek en ik merk dat 
het veel bekeken wordt. Het is leuk dat kinderboekenschrijvers het extra waarderen als iemand van de doelgroep haar mening 
ook blogt.  

 
Je bent actief op Twitter, maar hebt geen aparte Facebookpagina. Hoe deel je momenteel nieuwe recensies? Ben je 
van plan om hier in de toekomst meer mee te gaan doen? Waar kunnen mensen jou het beste volgen via social media? 
Je kunt mij vinden op Twitter onder mijn eigen naam Conny Schelvis-Mens omdat die account er eerder was dan mijn blog. Ik 
ben gelijk met mijn blog een Facebookaccount begonnen onder de naam Conniesboekkies. Onder Conniesboekkies kan je mij 
ook vinden op Instagram en op Pinterest. Via deze kanalen deel ik mijn recensies. En uiteraard vind je ook een gedeelte van 
mijn recensies op Boekenbijlage.  

 
Waarom zouden mensen jouw blog moeten volgen? 
Mensen moeten natuurlijk helemaal niets… Maar als ze nieuwsgierig zijn naar recensies of ander boekennieuws, zijn ze van 
harte welkom om een kijkje te nemen. Natuurlijk is het leuk als ze me gaan volgen, maar voor mij is het geen prioriteit om tig 
hits te krijgen op een dag. Het is voor mij een hobby die ik met plezier doe en wil delen. En als je dan feedback krijgt dat men-
sen door jouw recensie een boek willen gaan lezen, is dat helemaal leuk.  

 
  

https://conniesboekkies.wordpress.com/?s=nathalie+kokke�
https://conniesboekkies.wordpress.com/2015/03/24/bink-nathalie-kokke/�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Boeken/Fantasy/De%20Tranen%20van%20Tataneh�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Boeken/Fantasy/De%20vriend%20van%20de%20koning�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Boeken/Fantasy/De%20vriend%20van%20de%20koning�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Boeken/Roman/Het%20grote%20ontwaken�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Boeken/Roman/Het%20grote%20ontwaken�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Boeken/Fantasy/Emperium_Boek_1_Nachtval�
https://twitter.com/confem23�
https://www.facebook.com/Conniesboekkies-869779579702524/?fref=ts�
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Heb je nog speciale plannen dit jaar met je blog? 
Ik wil met wat meer regelmaat gaan bloggen. Soms schiet het er door studie/werk wat bij in want ik ben niet zo van de strakke 
planningen. Dit jaar heb ik elke maand een vast item omtrent het Roald Dahl jaar. Elke maand rond de 23e mag een gastblog-
ger hier over posten. Ook probeer ik elke maand een winactie te regelen. Iets wat mijn volgers erg leuk vinden. Voor de toe-
komst hoop ik mij eens toe te gaan leggen op het technische aspect van een blog. Ik wil wat handigere met de pc worden en zo 
meer uit mijn account te kunnen halen. Maar ja die tijd die dat kost stop ik liever in lezen…  

Terug 
 

Recensie in de webshop van “De Chaos” 
Elly Verhoog - 2-5-2016 

  
 
Nadat ik het eerste boek had gelezen, keek ik naar het tweede deel uit. Het verhaal houdt vaart 
en deel 2 heeft me zeker niet teleurgesteld. Je moet je gedachten erbij houden omdat het verhaal 
meerdere sporen volgt. Ik hoop dat het derde deel dit jaar uitkomt. Als je een fantasy liefhebber 
bent, echt een aanrader! 
Een boek wat ik zeker aan zal raden! 
                                                                                                                                                                         Terug 
 
Love food − Yolinda Vixen 

Speciaal voor Moederdag heb ik een appelbosbessenkruimeltaart voor jullie uitgeko-
zen. Dit heb je ervoor nodig; 
 
−  1 1/2 appel 
−  150 gram bevroren bosbessen 
−  50 gram kokosbloem 
−  50 gram vanille instanthavervlokken 
−  wat kaneel 
−  een eetlepel kokosolie 
 
Verwarm de oven voor op 180°C. 
 
Schil de appel en snijd die in blokjes. Voeg de 
bevroren bosbessen toe, doe ze in een bakvorm 
en bestrooi met kaneel. 
Meng de droge ingrediënten samen met de ko-
kosolie en bedek de appel en bosbessen hiermee. 
Bak de taart gaar in 15-20 minuten. 
 
Lekker met wat licht gezoete slagroom - want dat mag wel een keer op Moederdag! 

 
Wil je nog meer lekkere en gezonde recepten zien? Ga dan naar mijn foodblog!  Terug 
 

http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Boeken/Aanbiedingen/Het-grote-ontwaken_Ongeschreven-akkoorden�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Boeken/Fantasy/De_Afgrond_Boek_2_De_Chaos�
http://yolindavixen.wix.com/foodblog�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Boeken/Roman/Bink�
http://yolindavixen.wix.com/foodblog#!food/c22mp�
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